
BomBeiro mAN.
Veículos de serviços de emergência nas versões Euro 5 e Euro 6.
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Eficiência no combate aos incêndios e na resposta a 
situações de emergência significa que as pessoas 
 podem ser salvas mais rapidamente, a forma como os 
fogos são extintos é melhorada e são asseguradas 
operações de salvamento mais fiáveis. 
Os veículos MAN estão sempre a postos quando as 
coisas começam a aquecer. Os chassis MAN TGL, 
TGM e TGS estão disponíveis de fábrica com 
 equipamento especial opcional para combate a 
 incêndios e formam a base fiável tanto para veículos 
normais como veículos de operações especiais.

Cabines ergonómicas, motores common-rail de baixo consumo, as caixas de 
 velocidades optimizadas MAN TipMatic® EMERGENCY com lógica de mudanças 
orientada para o desempenho em veículos de emergência e inovadoras tecnologias 
como o MAN HydroDrive® combinam excepcional fiabilidade com sustentabilidade 
ambiental exemplar, de acordo com as normas de emissões Euro 5 e Euro 6. A isto 
une-se a eficiência MAN com a qual pode contar.

www.truck.man.eu/pt

Algum do equipamento ilustrado neste catálogo não está incluído na produção de série.
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54 Veículos de emergência MAN Euro 6

UmA clAsse de 
eficiêNciA úNicA.
Veículos de emergência MAN Euro 6
Para alcançar os níveis de emissões extremamente baixos definidos pela norma Euro 6 é essencial 
conhecimento técnico de topo. A MAN tem vindo a implementar com sucesso tecnologias chave, 
como a injecção common-rail, recirculação de gases de escape (EGR), redução catalítica selectiva 
(SCR) e filtro de partículas diesel (DPF/CRT) desde há muitos anos. Estas tecnologias sofisticadas 
foram combinadas para a norma Euro 6, e optimamente coordenadas. O resultado? Os veículos MAN 
Euro 6 definem padrões no consumo de combustível e de AdBlue®. 
Tal como todos os veículos MAN, as versões Euro 6 também ganham fãs devido ao seu  elevado nível 
de conforto. O compacto silenciador de gases de escape assegura que existe espaço  suficiente para 
as variantes de cabine dupla. O design também garante que há muito espaço para equipamento.

TGM 13.290 4x4 BL, 
HLF 20

TGM 18.340 4x4 BB, 
HLF 20

TGM 13.290 4x4 BL, 
HLF 20

Veículos de emergência MAN Euro 6

 ➜ Principais características da variante Euro 6:
n Sistema de gases de escape eficiente com tecnologias chave testadas
n Sem aumento do consumo de combustível
n Redução do consumo de AdBlue®

n Máxima segurança operacional e fiabilidade
n Elevado nível de conforto, mesmo em cabines duplas

TGM 13.290 4x4 BL, HLF 20

TGM 13.290 4x4 BL, HLF 20
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Camiões de combate a incêndios médios e camiões de combate a incêndios 
com tanque pequenos.
Compactos no tamanho, grandes em acção. Com uma bomba integrada e  dispositivo 
de accionamento rápido e/ou bomba portátil, os camiões asseguram um serviço 
flexível e eficiente no combate a incêndios. O MAN TGL possui a potência certa e 
robustez suficiente. O seu ponto forte: a sua baixa tonelagem, para maior capacidade 
de carga. E no que diz respeito ao tamanho, a cabine dupla MAN possui assento 
confortável para 7 ocupantes, com muito espaço para arrumação de equipamento.

TGM 18.220 4x2 BB, 
MLF

TGL 8.180 4x2 BL,
MLF

Camiões de combate a incêndiosCamiões de combate a incêndios

A NossA solUção 
qUANdo As coisAs 
AqUecem.

TGL 8.180 4x2 BL, 
MLF

 TGL 8.180 4x2 BB, TSF-W

TLG 8.220 4x2 BB, MLF

7
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TGM 13.290 4x4 BL, HLF 10

Veículos de combate a incêndio e de salvamento com compartimento para 
equipa.
Quando vê o vermelho do camião dos bombeiros, sabe que a ajuda está a 
 caminho. Os camiões de combate a incêndio de equipa, com 12 a 18 tone-
ladas, são veículos resistentes a tudo. Com entre 1 000 e 3 000 litros de agente 
extintor a bordo e bomba centrifugadora fixa de combate a incêndios, o MAN 
TGL e TGM são capazes de extinguir com sucesso grandes incêndios.

Os camiões de resgate para equipas são extremamente polivalentes, e  possuem 
equipamento básico de combate a incêndios, além de conjuntos de assistência 
técnica ou equipamento específico para utilização no local do incêndio. Para 
assegurar que os camiões chegam onde são necessários, os chassis MAN 
estão também disponíveis em versão de tracção total com pneu único para 
excelente mobilidade.

TGM 13.290 4x4 BL,
HLF 20

TGM 13.290 4x4 BL, 
TLF-A2000

TGM 18.290 4x4 BB, 
LF 20  TGM 18.340 4x4 BB, LF 20

9Camiões de combate a incêndiosCamiões de combate a incêndios

TGM 13.290 4x4 BL, HLF 20

TGM 13.290 4x4 BL, LF 20
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Camiões de combate a incêndios com depósito de 
água.
Quando a equipa de bombeiros ouve “Água!”, esta é 
 libertada na potência máxima, com pontaria certeira e 
 rapidamente. Os veículos de combate a incêndio com 
depósito foram  criados para transportar água, estão 
 tecnicamente  equipados para o combate a incêndios 
e  usualmente transportam também agentes extintores 
 especiais, como espuma, pó ou dióxido de carbono, para 
situações específicas. Tão diversas como as missões de 
salvamento são os chassis das séries MAN TGS, TGM e 
TGL. E cada um inclui a cabine certa, seja simples ou  dupla.

TGS 33.480 6x6 BB, Tro SLF

TGM 13.290 4x4 BL, TLF 3000

TGS 32.400 6x6 BB, TLF 16.000

Camiões de combate a incêndiosCamiões de combate a incêndios

TGM 13.290 4x4 BL, TLF 2000

TGS 26.480, TLF

TGM 13.290 4x4 BL, TLF 2500
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 TGS 18.360 4x4 BL, grua RW

eqUipAdos 
pArA todAs As 
NecessidAdes.
Veículos de resgate.
As situações perigosas e que exigem intervenção dos 
 bombeiros nem sempre envolvem fogo. É na  assistência 
técnica a acidentes com veículos, combustível e bens 
 inflamáveis que os veículos de resgate entram  encena, 
para salvar vidas e impedir danos ambientais.  Dependendo 
da  aplicação, estes veículos estão equipados com 
 equipamento salva-vidas, como desencarceradores 
 hidráulicos e separadores hidráulicos, equipamento de 
 resgate e de içamento. A estrutura robusta dos veículos 
MAN está perfeitamente adaptada para a utilização de 
roldanas e gruas. Também está disponível equipamento 
para tarefas relacionadas com a logística.

TGL 12.250 4x2 BL, 
RW

TGM 18.340 4x4 BB, 
RW TGM 18.340 4x4 BB, GW-L2

TGL 8.180 4x2 BL, GW-L1

TGL 12.250 4x2 BL, GW-G
TGM 18.340 4x4 BB, 
RW
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Escadas giratórias e plataformas elevatórias.
Se todas as saídas estiverem impedidas pelo fogo e pelo fumo, a escada  giratória 
ou a plataforma de salvamento aérea são o caminho para a segurança. Com 
uma extensão de até 112 metros, estas levam a ajuda onde parece impossível 
chegar. Os versáteis chassis MAN estão sempre a postos quando as pessoas 
têm de ser resgatadas de alturas elevadas ou locais inacessíveis.

TGM 15.290 4x2 BL, 
DLK 23

Esacda giratória/plataforma elevatóriaEsacda giratória/plataforma elevatória

TGM 15.290 4x2 BL, DLK 23

Nos resgAstes 
oNde o AUxÍlio é 
o mais elevado.

TGM 15.290 4x2 BL, DLK 23

TGM 18.340 4x2 BB, TMB 32

14 15
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TGS 41.480 8x6 BB, WLF

TGS 26.440 6x4H-2 BL, WLF

 TGS 26.440 6x2-2 LL, WLF TGS 26.440 6x4H-2 BL, WLF

Camiões com caixa móvel.
Estes são os mais polivalentes veículos de  bombeiros. Os 
 camiões com caixa móvel oferecem máxima  flexibilidade, 
pois são adequados para uma grande diversidade 
de  tarefas. Rapidamente, o veículo básico MAN pode 
 incluir  caixas móveis de todos os tipos – um centro de 
 comando para controlo de operações, um  reservatório 
para água ou  espuma, equipamento para dispositivos 
de  protecção da  respiração, um tanque para recolha 
de óleo,  descontaminação ou aparelhos de protecção 
 ambiental. Com estes camiões só fica uma questão – qual 
o  equipamento a adicionar na caixa móvel.

A flexiBilidAde 
coNqUistA.

Camiões com caixa móvelCamiões com caixa móvel

TGS 26.400 6x2-4 BL, grua WLF

TGX 26.500 6x2-4 LL, WLF
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Veículos para operações especiaisVeículos para operações especiais

TGS 26.440 6x4 BB, 
DLK 55

TGM 18.330 4x4 BB, grua RW

TGL 12.290 4x2, SLF

Camiões para operações especiais
O que distingue um camião para operações especiais é a tarefa que este tem 
de enfrentar. Por vezes é uma questão de máxima capacidade de carga,  outras 
 vezes é o desempenho fora de estrada e velocidade, ou pode até ser uma 
 mistura de ambas.

Muitas vezes são necessárias carroçarias especiais para o transporte de agentes 
extintores ou equipamento de salvamento. Aqui, tudo tem de ser personalizado 
para dar resposta às circunstâncias individuais de cada local. Estes requisitos 
estão a aumentar em todos os países.

A MAN também é um parceiro para soluções extremas, como camiões com duas 
cabines, para utilização como veículo de combate a incêndios e de  resgate em 
túneis. E não podemos esquecer os autocarros MAN, que podem ser  utilizados 
como veículos de comando ou ambulâncias.

A mAN tem tUdo 
o QUe PReCisa.

TGS 33.540, FLF

TGS 41.480, GTLF

19
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TGM 13.250 4x4 BB, LF 20 KatS

 TGM 18.290 4x4 BB, GKW1

TGS 26.400 6x2-4 BL, SLF

TGM 13.250 4x4 BL, LF 20 KatS

Veículos de resposta a desastres e de defesa civil.
Os veículos de resposta a desastres têm de estar prontos para entrar em acção 
quando mais nada funciona. Estes são veículos especiais, utilizados para 
 protecção contra incêndios e ameaças NBRQ, serviços médicos e assistência 
pessoal. Os veículos também têm de cumprir os requisitos de defesa civil, e ter 
em conta a capacidade de resposta a perigos nacionais.
A MAN oferece um vasta gama de produtos que cumprem todas estas  tarefas. 
Estão disponíveis diversas opções de chassis, com dois a quatro eixos, tracção 
total e vários tipos de cabine, incluindo cabines duplas com capacidade para 
nove ocupantes.

sitUAções de emergêNciA 
soB coNtrolo.

Veículos de resposta a desastresVeículos de resposta a desastres

TGM 10.220 4x2 BB, 
GW-San

TGM 15.290 4x2 BL, 
ELW2

TGM 18.340 4x4 BB, 
GW-Dekon-P

TGM 18.290 4x4 BB, 
MzKw
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Cabine dupla MAN.
Para todas as tarefas que exijam espaço para toda a equipa, com um nível de espaço de classe 
 superior: as cabines duplas para as gamas MAN TGL e  TGM podem ser entregues de  fábrica, 
e apresentam dimensões de topo. Com uma confortável fila de 4 bancos na traseira, além do  opcional 
assento para o segundo motorista, estas cabines têm capacidade para até 7 ocupantes (1+6).

A entrada para o compartimento foi bem pensada, e é feita através de degraus largos,  antiderrapantes 
e, opcionalmente, iluminados. O interior satisfaz todos os desejos. O cockpit organizado e intuitivo 
inclui ecrãs bem visíveis e anti-reflexo, e são fáceis de utilizar. Com a sua ergonomia, conforto e 
 conveniência, a cabine dupla cumpre os elevados requisitos para as atraentes cabines C e L.

Opcionalmente está disponível uma extensão da cabine dupla, para acomodação de equipamento 
de auxílio respiratório.

tUdo A postos.

 TGL 8.180 4x2 BB, MLF

Cabines

Banco central 
opcional com 
 encosto dobrável
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Cabine dupla MAN com extensão.
A extensão de 265 mm da cabine C pela MAN  Modification 
permite ganhar imenso espaço. Deste modo  consegue 
 espaço adicional integrado no assento do segundo 
 motorista, para armazenar equipamento de protecção, de 
auxílio à respiração ou ferramentas.

Extensão de assentos.
A pedido, a capacidade da cabine L pode ser aumentada 
para 6 lugares (1+5), através da instalação de um banco 
para 4 ocupantes.

Extensão da cabine C Cabine L com quatro assentosCabine dupla MAN.
Em tarefas que exigem espaço para uma  poderosa 
 equipa de combate aos incêndios (1+8), a cabine  dupla 
MAN para o MAN TGL e MAN TGM tem muito a  oferecer. 
É  fabricada pela MAN Modification com dois designs 
baseados na  cabine C – como versão de  série e como 
versão com extensão, para um total de sete  assentos 
com aparelhos de apoio à respiração integrados. 

A cabine dupla MAN não é apenas confortável e  espaçosa, 
mas também segura: cumpre todos os requisitos de 
 segurança em termos de colisões, de acordo com a 
 directiva ECE R29 e os requisitos de segurança para 
bloqueio de cintos, da directiva ECE R14.

Rebaixamento do tejadilho da cabine
Para cumprir as alturas legais dos veículos, a MAN 
 Modification oferece tejadilhos rebaixados, por exemplo 
para veículos de resgate aéreo ou veículos de emergência 
com alturas especiais. 
O rebaixamento para a cabine C é de 130 mm e para as 
 cabines L e M é de 190 mm. A corrosão não é um  problema, 
graças à utilização de peças GRP no novo tejadilho.

espAço pArA mAis.
Cabine dupla

CabinesCabines

Cabine dupla

Cabine C com rebaixamento de tejadilho

Cabine dupla com extensão para
providenciar espaço para sete
lugares com equipamento 
 respiratório na traseira
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Uma eXCeleNTe visÃo.
em Todas as viaGeNs.

Cor “Urban Concrete”

Os veículos MAN incluem agora novo equipamento para tornar o interior ainda mais agradável 
para os motoristas e optimizado para a operação.

Os tons quentes de areia e grafite dos painéis interiores, as superfícies de plástico granulado, as 
pegas das portas em cromado e os novos estofos dos assentos conferem à cabine uma atmosfera 
confortável e moderna.
A nova cor opcional mais escura “Urban Concrete” vai estar disponível para o cockpit. Este é um 
esquema de cores resistente, para todas as superfícies, que pode entrar em contacto com mãos ou 
roupa de trabalho sujas, durante a utilização do veículo em condições que criem sujidade. 
Os aspecto da cabine interior também pode ser personalizado, com três variantes disponíveis de 
acabamentos (alumínio, preto e madeira).

O volante multifunções é a interface perfeita entre o veículo e o motorista: o volante tem diversas 
funções integradas, dispostas de forma clara e intuitiva. Sem retirar as mãos do volante, é possível 
consultar informação do veículo, receber chamadas e ajustar as definições do rádio. O motorista 
pode adaptar livremente a altura e ângulo do volante multifunções, que também está disponível em 
pele.

A consola central mais estreita e uma caixa de refrigeração/arrumação (não disponível para a cabine 
C), e que pode ser completamente encaixada debaixo da cama, permitem maior conforto na área 
central, tanto de pé como sentado. E a nova caixa de refrigeração oferece ainda mais espaço. Os 
suportes para copos são mais flexíveis, e o painel de controlo do beliche, nas cabines maiores com 
camas, está posicionado de forma mais conveniente. A iluminação da zona de descanso cria uma 
atmosfera acolhedora, graças à iluminação pescoço de ganso.

A nova disposição dos botões, tendo em conta as funções, e o ecrã a cores oferecem ao motorista
um local de trabalho moderno e ergonómico. No MAN TGX, o conforto e condições de trabalho do 
motorista são ainda maiores graças à redução de ruído no interior em 1.5 dB, em comparação com
o modelo anterior.
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A nova disposição do botão TipMatic e do travão de parque cria 
espaço adicional

tUdo No iNterior,
Bem À visTa!
É o motorista que põe a eficiência em movimento. O seu desempenho ao volante é um factor 
chave para um transporte fiável e um estilo de condução seguro e económico. Por isso é 
 essencial que o seu local de trabalho tenha todas as condições.

No novo cockpit MAN, tudo está no local certo. Os ecrãs são claros, e os botões frequentemente 
 usados e que requerem acesso rápido estão perto do motorista. Para assegurar uma operação 
 intuitiva, os botões com funções relacionadas estão agrupados, e surgem sempre na mesma 
posição em todos os veículos e séries. Esta disposição padronizada simplifica a utilização quando os 
 motoristas têm de trocar de veículo. O botão da caixa de velocidades automatizada MAN  TipMatic® 
agora está no campo de visão do motorista. O painel de controlo principal inclui todos os botões 
 essenciais à condução, e outras funções relevantes ou adicionais podem ser colocadas num  segundo 
painel  opcional, posteriormente. A colocação do apinel de botões com funções essenciais, como a 
iluminação interior, acima do motorista, permite um acesso rápido mesmo durante a condução.

O foco está na instrumentação no novo ecrã LCD com quatro cores. Este ecrã a cores de quatro 
 polegadas e alta resolução é de fácil leitura e utilização, e destaque as funcionalidades, como os 
serviços de assistência activados e mensagens de aviso, permitindo fácil reconhecimento. 
O velocímetro digital complementa o visor analógico. Além disso, os menus e controlos são também 
a cores, e estão coordenados com o sistema infotainment MAN Media Truck. O painel de ar 
 condicionado possui um ecrã com fundo branco, o que torna a leitura consideravelmente mais fácil 
graças ao melhor contraste.

Ecrã a cores melhorado no painel de instrumentos

Clara disposição dos botões

Cabines

Função “Mirror Link”

MAN Media Truck Navigation

Sistema infotainment MAN 

A MAN oferece algumas funcionalidades melhoradas no novo sistema 
 infotainment. O MAN Media Truck de série inclui um visor TFT 5" com ecrã 
 táctil e entrada para cartão SD. A pedido, também está disponível um  sistema 
 mãos-livres, Bluetooth audio streaming, entradas USB/ AUX e rádio digital 
DAB+. Além disso, a versão MAN Media Truck Advanced oferece um visor  maior 
de 7", controlo por voz, sistema mãos-livres para telefone, ecrã vídeo através 
de USB & SD, informação de trânsito através do rádio, e um máximo de dois 
interfaces de câmara. O MAN Media Truck Navigation inclui um  sistema de 
 navegação  especializado para camiões. As versões MAN Media Truck  Advanced 
e  Navigation incluem ainda a função “emparelhamento duplo”, que permite que 
dois telemóveis estejam ligados ao sistema em simultâneo. Ambas as variantes 
podem incluir uma conexão para câmara traseira.

A nova função “Mirror Link” transfere o interface do utilizador de aparelhos 
móveis para o sistema infotainment, permitindo uma utilização segura através 
do volante multifunções e do próprio sistema (ligação através de cabo USB). 
O ecrã de navegação exibe continuamente os limites de velocidade máximos 
(dependendo se a informação do mapa inclui a respectiva informação). O rádio 
digital (DAB/DAB+) é de simples acesso e activado por controlo de voz.
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MAN TipMatic® EMERGENCY para veículos de serviços de 
emergência
Elevada performance e conveniência máxima: a MAN 
 TipMatic® é uma combinação de ambas. A caixa de velocida- 
des  automática foi especialmente optimizada para cumprir 
os requisitos dos veículos de emergência, e pro-jectada para 
conseguir aceleração rápida e redução de mudanças durante 
as travagens.
Deste modo o motorista pode concentrar-se completamente 
na condução e tem tudo sob controlo sem ter que retirar as 
mãos do volante. A MAN TipMatic® também está disponível 
numa versão especial para aplicações fora de estrada.

mAis rápidA qUe 
os BomBeiros.

Caixa de velocidades automática com unidade de 
 conversor de embraiagem.
Para veículos especiais das gamas MAN TGM e TGS, 
está disponível uma caixa de velocidades automática com 
 unidade de conversor de embraiagem em combinação com 
 retardador.

 TGM 18.340 4x4 BB, HLF 20

Caixa de velocidadesCaixa de velocidades

A aceleração é chave:

n Software de caixa de velocidades 
MAN TipMatic® com estratégia de 
mudanças optimizada

n Tempo entre mudanças mais curto
n Maior rpm de mudanças, para 

 maior aceleração
n Óptima aceleração graças à lógica 

de redução de mudança

Caixa de velocidades MAN TipMatic®

Caixa de velocidades automática Allison
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Motores MAN common-rail 
Os motores altamente eficientes de quatro e seis cilindros com potências entre os 118 kW (160 CV) 
e os 471 kW (640 CV) apresentam uma imagem inspiradora, com a sua impressionante potência 
mesmo a baixas velocidades do motor. Com a sua síntese perfeita entre performance e eficiência, 
todos os motores MAN se destacam dos restantes, e estabelecem novos padrões de desempenho, 
fiabilidade e economia.
A nova geração de motores MAN D08 conferem ainda mais potência aos MAN TGL e TGM. E o novo 
conceito de motor traz ainda mais eficiência: o consumo de combustível é reduzido até 5%. 
A nova e simplificada limpeza de gases de escape, sem recirculação de gases, também torna o motor 
mais leve e menos complexo.

Os requisitos legais para cumprimentos das normas de emissões Euro 5 e Euro 6 tornam necessárias 
certas medidas, como a redução do binário do motor quando a função de controlo de emissões não 
está garantida. Os motores MAN para serviços municipais/autoridades estão configurados de forma 
a assegurar que cada operação é um sucesso. Para situações de resgate e salvamento mais longas, 
a operação constante do veículo está garantida.

Desde há muitos anos que os motores MAN cumprem os mais exigentes requisitos em termos de 
protecção ambiental. O motor MAN D08 na versão Euro 5 tem a tecnologia única PURE DIESEL®, que 
funciona sem a utilização de AdBlue®. Desta forma a manutenção do veículo é mais simples, já que 
não é necessária a monitorização ou reabastecimento de produtos adicionais. Independentemente 
da norma de emissões utilizada, a MAN tem a resposta, disponibilizando as opções Euro 5 ou Euro 6 
nas séries de motores MAN D08, MAN D20 e MAN D26, bem como as versões Euro 2 a Euro 4 para 
aplicações mundiais.

Desde 2017, a MAN aprova os motores MAN Euro 6 para utilização com combustíveis de parafina, 
de acordo com a norma EN15940. Os combustíveis que cumprem com esta directiva incluem óleos 
vegetais hidrogenados (HVO), carvão para líquidos (CTL), gás para líquidos (GTL), biomassa para 
líquidos (BTL).

eficiêNciA com potêNciA máximA.
TGM 18.340 4x4 BB, TLF 4000

MAN HydroDrive® – mais tracção sempre que necessário.
A MAN, responsável pela invenção do MAN HydroDrive®, aumentou esta gama, e disponibiliza agora 
uma variedade única de versões, desde veículos de dois até quatro eixos, com eixos direcionáveis 
ou de arraste.
O MAN HydroDrive® oferece mais tracção e segurança na condução à entrada e saída de estaleiros
de obras e estradas enlameadas, em subidas e em estradas escorregadias. A tracção dianteira 
 seleccionável hidrostática fornece a potência necessária em todas as ocasiões, seja na marcha à 
frente ou atrás.
Na condução em descidas quando o MAN HydroDrive® está activo, a travagem de motor também 
entra em acção no eixo dianteiro, estabilizando assim o veículo. O MAN HydroDrive® também pode 
ser activado durante a condução e no carregamento, rodando apenas o interruptor. No que diz 
 respeito ao consumo de combustível e desgaste, este é comparável a tracção traseira convencional 
e pesa apenas um pouco mais. A altura permanece inalterada, o que significa: fácil acesso, altura 
reduzida, baixo centro de gravidade, e consequentemente óptima estabilidade de condução. O MAN 
HydroDrive® está disponível em combinação com a caixa de velocidades MAN TipMatic® automática 
ou manual.

Tracção total para todos.
Sempre que a tracção máxima é necessária, os veículos MAN com tracção integral permanente ou 
seleccionável entram em acção. Estão disponíveis nas versões 4x4, 6x6, 8x6 e 8x8. A potência é 
distribuída por caixas de transferência MAN de duas velocidades com rácios em estrada e fora de 
estrada. Eixos com redução aos cubos com maior distância ao solo, bloqueios do diferencial, travões 
de tambor e estabilizadores são também incluídos nos veículos com tracção integral. Uma nova 
 característica do MAN TGM é a opção electrónica de caixa de transferência e gestão de bloqueios. O 
motorista tem, assim, assistência para operar o veículo em estrada e fora de estrada de acordo com 
as condições da tracção necessária e a força de tracção é aliviada. De igual modo, no MAN TGX e 
no TGS, a activação e desactivação dos bloqueios do diferencial é monitorizada electronicamente.

qUANdo o desAfio é mAis 
trAcção.

Princípio operacional MAN HydroDrive®

Eixo dianteiro com motores do cubo de 
roda hidrostáticos

Motores Euro 6

Modelo
Capaci-

dade Potência Binário máximo

D0834 R4   4,6 l 118 kW (160 CV)   600 Nm

R4   4,6 l 140 kW (190 CV)   750 Nm

R4   4,6 l 162 kW (220 CV)   850 Nm

D0836 R6   6,9 l 184 kW (250 CV) 1 050 Nm

R6   6,9 l 213 kW (290 CV) 1 150 Nm

R6   6,9 l 235 kW (320 CV) 1 250 Nm

D2066 R6 10,5 l 235 kW (320 CV) 1 600 Nm

R6 10,5 l 265 kW (360 CV) 1 800 Nm

D2676 R6 12,4 l 309 kW (420 CV) 2 100 Nm

R6 12,4 l 338 kW (460 CV) 2 300 Nm

R6 12,4 l 368 kW (500 CV) 2 500 Nm

D3876 R6 15,2 l 397 kW (540 CV) 2 700 Nm

R6 15,2 l 427 kW (580 CV) 2 900 Nm

R6 15,2 l 471 kW (640 CV) 3 000 Nm

Motores Euro 5

Modelo
Capaci-

dade Potência Binário máximo

D0834 R4 4,6 l 132 kW (180 CV) 700 Nm

D0834 R4 4,6 l 162 kW (220 CV) 850 Nm

D0836 R6 6,9 l 184 kW (250 CV) 1 000 Nm

D0836 R6 6,9 l 213 kW (290 CV) 1 150 Nm

D0836 R6 6,9 l 251 kW (341 CV) 1 250 Nm
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LGS para que o veículo se mantenha na faixa de rodagem

Travagem compensatória ESP quando o veículo está em 
subviragem

Travagem compensatória ESP quando o veículo está em 
sobreviragem

Princípio funcional do EBA: monitorização de trânsito avançada
utilizando dois sistemas de sensores independentes (radar e
vídeo)

Programa Electrónico de Estabilidade (ESP)
O ESP protege-o de surpresas desagradáveis. Os  sensores 
ESP monitorizam constantemente a dinâmica de  condução. 
Se houver risco de derrapagem ou viragem eminente, os 
pneus separados são travados e, se necessário, o binário 
do motor é reduzido. Desta forma o ESP estabiliza o 
 veículo e mantem-no seguro na faixa. A MAN disponibiliza 
o  Programa Electrónico de Estabilidade para veículos com 
eixo dianteiro ou de arrasto, e também para veículos de 
quatro eixos e diversos tractores.

Sistema de travagem MAN BrakeMatic® 
com ABS e ASR
A distância mais importante é a de travagem. Para 
 evitar  surpresas desagradáveis, o sistema de travagem 
 electrónico (EBS), com ABS e ASR, assegura distâncias de 
travagem reduzidas. 

Sistema de Assistência à Travagem 
de  Emergência (EBA)
Como um breve momento de distracção pode levar a um 
acidente, a MAN desenvolveu o antecipatório Sistema de 
Assistência à Travagem de Emergência (EBA). Este avisa os 
motoristas relativamente a colisões iminentes,  dando-lhes 
assim tempo para reagir. O sistema inicia  automaticamente 
a travagem em casos de emergência. O Sistema de 
 Assistência à Travagem de Emergência optimizado inclui 
um sistema de monitorização do tráfego mais avançado, 
que utiliza dois sistemas de sensores independentes  (radar 
e vídeo) para detectar potenciais colisões mais rapidamente 
e emitir imediatamente um sinal de aviso. O EBA cumpre 
as exigentes normas legais para sistemas de travagem de 
emergência em vigor a partir de 2016/2018.

MAN EasyStart
Com o MAN EasyStart no MAN TipMatic®, as dificuldades 
em subidas tornam-se um problema do passado. A  ajuda 
no arranque em subida facilita o trabalho ao motorista. 
Quando o pedal do travão é solto, a pressão de travagem 
mantém-se durante um segundo, para que o motorista 
possa mudar para o acelerador e arrancar com o veículo 
sem abanões, sem descair e com pouco desgaste para os 
componentes.

Travagem contínua
EVBec®: como um novo desenvolvimento do travão  motor 
MAN EVB (Exhaust Valve Brake), o EVBec® tem diversas 
 vantagens, como por exemplo, um efeito de  travagem 
 melhorado ao controlar a pressão dos gases de  escape, 
potência de travagem significativamente  aumentada, 
 especialmente em velocidades de motor mais  baixas, 
 protecção contra sobreaquecimento durante  longas 
 travagens e potência de travagem constante, quer a 
 velocidade do motor esteja a aumentar ou a diminuir. Estão 
disponíveis três níveis de potências de travagens.
O retardador é um travão hidrodinâmico contínuo integrado 
no habitáculo da caixa de velocidades. A sua potência de 
travagem depende da velocidade de condução, e atinge o 
melhor desempenho em velocidades médias e elevadas. O 
nível de potência de travagem não depende da mudança 
ou do estado da embraiagem. Isto aumenta a segurança de 
condução em descidas longas ao aliviar a carga no sistema 
de travão de serviço.

Assistente de travagem
O assistente de travagem regista a velocidade e pressão 
sempre que o pedal de travão é accionado e optimiza a 
pressão aplicada para força de travagem total. Este sistema 
reconhece uma travagem de emergência assim que esta é 
iniciada e desenvolve imediatamente a maior pressão de 
travagem possível.

Sistemas de assistência à conduçãoSistemas de assistência à condução

sistemAs mAN de Apoio 
À coNdUção.

Travão de subida
O travão de subida dos veículos com tracção integral da 
MAN é activado pneumaticamente em todas as  rodas, 
 mantendo o veículo em segurança na paragem e no 
 arranque, e é controlado pelo motorista através de um 
 interruptor nas subidas. Ao contrário dos sistemas que 
 utilizam bombas de travão de mão para travar o único 
eixo traseiro, um camião com tracção integral da MAN, 
 equipado com o travão de subida, não desliza.

Logica fora de estrada para ABS
A lógica de terreno para ABS (ABS para operações fora de 
estrada) previne parcialmente o controlo de  comportamento 
indesejado do ABS a baixas velocidades (15 km/h a 40 
km/h), em terrenos soltos ou escorregadios (ex: gravilha, 
areia, neve). O solo solto é comprimido com um choque 
no eixo dianteiro o que reduz a distância de travagem, 
em comparação com a função ABS para operações em 
 estrada.
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Estabilização activa de oscilações CDC e estabilização 
de cargas elevadas
Com a estabilização activa de oscilações, os  amortecedores 
são automaticamente regulados pelo CDC ( Continuous 
Damping Control). Isto evita movimentos que possam 
 causar desequilíbrios, o que aumenta a segurança da 
 condução. Para veículos com elevado centro de gravidade, 
a estabilização de cargas elevadas com braço de controlo 
X adicional é ideal, e assegura que as inclinações laterais 
são efectivamente reduzidas.

Sinal de Travagem de Emergência (ESS)
Em vez de serem apenas activadas as luzes de  travagem, 
com o Sinal de Travagem de Emergência (ESS), os 
 veículos que seguem atrás do camião são avisados de 
uma  travagem de emergência com as luzes de  perigo. 
 Estas piscam mais rápido para alertar o trânsito que  segue 
atrás. Assim que o veículo estiver imobilizado, as luzes de 
 perigo são  imediatamente activadas para prevenir  colisões 
 traseiras. Deste modo, o ESS ajuda a aumentar a  segurança 
 rodoviária.

Luzes xénon para melhor visibilidade
A combinação de luzes xénon e reflectores de forma livre 
trazem uma nova luz à estrada. A iluminação das  lâmpadas 
xénon de longa duração permitem que um grande  troço 
da estrada seja iluminado. A iluminação é brilhante e 
 homogénea, sem encadear os restantes veículos.

Médios automáticos e limpa pára-brisas automático 
com sensores
Os médios automáticos com sensores de luz activam e 
desactivam as luzes dianteiras, laterais e traseiras  sempre 
que necessário. O amanhecer e o anoitecer, túneis e pontes 
são também detectados e a luz é regulada de acordo com 
a necessidade.
Os limpa pára-brisas automáticos com sensores de  chuva 
são activados assim que a visibilidade é afectada por  chuva 
ou sujidade. A óptima velocidade das escovas é  definida 
automaticamente conforme a situação. O sistema de 
 controlo consegue detectar diversos tipos de condições 
de visibilidade, como por exemplo chuva, salpicos, riscos 
ou sujidade.

Luzes de condução diurna LED

Luzes traseiras LED

Luz de curva para melhor visibilidade

Luzes de curva
As luzes de curva complementam os mínimos normais em 
velocidades até 40 km/h. Estas são activadas quando o 
motorista acciona o pisca ou – em veículos com ESP – 
quando o volante é suficientemente virado. Isto aumenta a 
visibilidade em condições de maior escuridão ou nevoeiro, 
e fornece iluminação adicional na lateral do veículo, o que 
evita que pessoas sejam magoadas ou quaisquer danos 
sejam causados nas curvas.

Luzes de condução diurna LED
Dois faróis com luzes de condução diurna integradas 
(cumprindo com a directiva ECE R-87) tornam o MAN TGS 
e TGX mais fáceis de ver durante o dia, em comparação 
com o que acontece com as luzes de condução diurna 
com lâmpadas H7, aumentando assim a segurança activa. 
As luzes são ligadas e desligadas automaticamente com a 
ignição, e são diminuídas até ao mínimo permitido se  outras 
luzes, como os mínimos ou os piscas, estiverem ligados, 
só não diminuindo se apenas a luz rotativa no tejadilho 
estiver activada. O elevado nível de intensidade das luzes 
de condução diurna LED dão ainda ao veículo um aspecto 
moderno.

Comportamento do veículo com CDC

Comportamento do veículo sem CDC

Novas luzes traseiras LED
Com as luzes traseiras LED, lâmpadas fundidas e a 
 diminuição de segurança e custos de manutenção 
 consequentes podem ser evitados. As luzes LED têm uma 
maior vida de serviço e consomem menos energia do que 
as lâmpadas tradicionais.
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Camiões de combate a incêndios para aeroportos

Modelo Peso total permitido (kg) Distância entre eixos (mm)

TGM 18.290 – 340 4x4 BB 18 000 7) 3 900 / 4 200 / 4 500 + 1 400     

TGS 18.320 – 500 4x4 BB, BL 18 000 3 600 / 3 900 / 4 200 / 4 500 

TGS 26.320 – 500 6x4 BB, BL 26 000
3 600 / 3 900 / 4 200 / 4 500 
+ 1 400     

TGS 26.320 – 500 6x6 BB 26 000
3 600 / 3 900 / 4 200 / 4 500 
+ 1 400     

TGS 33.320 – 500 6x4 BB, BL 33 000*
3 600 / 3 900 / 4 200 / 4 500 
+ 1 400     

TGS 33.320 – 500 6x6 BB 33 000* 
3 600 / 3 900 / 4 200 / 4 500 
+ 1 400     

Plataforma telescópica hidráulica

Modelo Peso total permitido (kg) Distância entre eixos (mm)

TGM 15.250 – 340 4x2 BB, BL 15 000 4) 4 425 / 4 725 / 5 125 5)

TGM 18.250 – 340 4x2 BB, BL 18 000 4 425 / 4 725

TGS 18.320 – 500 4x2 BB, BL 18 000 4 500 / 4 800 / 5 100

TGS 26.320 – 500 6x2-2 BL 26 000
4 200 / 4 500 / 4 800 + 
1 350

TGS 28.320 – 440 6x2-4 BL 6) 28 000*  4 200 / 4 500 + 1 350

TGS 26.320 – 500 6x4 BB, BL 26 000  4 500 / 5 100 + 1 400

TGS 35.400 – 500 8x4-4 BL 35 000* 3 900 / 4 200 + 1 350 + 
1 450

Camiões com caixa móvel

Modelo Peso total permitido (kg) Distância entre eixos (mm)

TGL    8.150 – 220 4x2 BB   7 490 1) 3 300 / 3 600 / 3 900

TGM 18.250 – 340 4x2 BB, BL 18 000  4 425 / 4 725

TGM 18.250 – 340 4x4 BB 18 000 7) 4 500

TGS 18.320 – 480 4x2 BB, BL 18 000 4 500 / 4 800

TGS 26.320 – 480 6x2-2 BL 26 000 4 200 / 4 500 + 1 350

TGS 28.320 – 440 6x2-4 BL 6) 28 000* 4 200 / 4 500 + 1 350

TGS 26.320 – 480 6x4 BB, BL 26 000 4 200 / 4 500 + 1 400

TGS 33.320 – 440 8x6 BB 33  000 2 980 / 3 200 + 1 400

TGS 41.500           8x6 BB 41 000 2 980 / 3 200 + 1 400

Camiões com equipamento de combate a incêndio

Modelo Peso total permitido (kg) Distância entre eixos (mm)

TGL   8.150 – 220 4x2 BB, BL   7 490 1) 3 300 / 3 600 / 3 900

TGL 10.180 – 250 4x2 BB, BL 10 000 3 600 / 3 900 / 4 200 / 4 500

TGL 12.180 – 250 4x2 BB, BL 11 990 3 600 / 3 900 / 4 200 / 4 500

TGM 13.250 – 290 4x4 BL 13 000 2) 3 650 / 3 950 / 4 250

TGM 15.250 – 340 4x2 BB, BL 15 000 3) 3 650 / 3 825 / 4 125 / 4 425

TGM 18.250 – 340 4x2 BB, BL 18 000 3 875 / 4 125 / 4 425

TGM 18.250 – 340 4x4 BB 18 000 7) 3 600 / 3 900 / 4 200 / 4 500

TGS 18.320 – 500 4x2 BB, BL 18 000 3 600 / 3 900 / 4 200 / 4 500

Camiões de combate a incêndios e unidades de salvamento de equipa

Modelo Peso total permitido (kg) Distância entre eixos (mm)

TGL   8.150 – 220 4x2 BB, BL   7 490 1) 3 300 / 3 600 / 3 900

TGL 10.180 – 250 4x2 BB, BL 10 000 3 600 / 3 900

TGL 12.180 – 250 4x2 BB, BL 11 990 3 600 / 3 900

TGM 13.250 – 290 4x4 BL 13 000 2) 3 650 / 3 950 / 4 250

TGM 15.250 – 340 4x2 BL 15 000 3) 3 525 / 3 825 / 4 125 / 4 425

TGM 18.250 – 340 4x2 BB, BL 18 000 3 875 / 4 125 / 4 425

TGM 18.250 – 340 4x4 BB 18 000 7) 3 600 / 3 900 / 4 200 / 4 500

TGS 18.320 – 500 4x2 BB, BL 18 000 3 900 / 4 200 / 4 500

TGS 18.320 – 500 4x4 BB, BL 18 000 3 900 / 4 500   

Camiões de combate a incêndio e salvamento

Modelo Peso total permitido (kg) Distância entre eixos (mm)

TGM 13.250 – 290 4x4 BL 13 000 2) 3 650 / 3 950 / 4 250

TGM 15.250 – 340 4x2 BB, BL 15 000 2),3) 3 525 / 3 825 / 4 125 / 4 425

TGM 18.250 – 340 4x2 BB, BL 18 000 3 875 / 4 125 / 4 425

TGM 18.250 – 340 4x4 BB 18 000 7) 3 600 / 3 900 / 4 200 / 4 500

TGS 18.320 – 500 4x2 BB, BL 18 000 3 900 / 4 200 / 4 500

TGS 18.320 – 500 4x4 BB, BL 18 000 3 900 / 4 500   

Camiões de resgate para incêndios

Modelo Peso total permitido (kg) Distância entre eixos (mm)

TGM 13.250 – 290 4x4 BL 13 000 2) 3 650 / 3 950 / 4 250

TGM 18.250 – 340 4x4 BB 18 000 7) 3 600 / 3 900 / 4 200 / 4 500

Escadas giratórias

Modelo Peso total permitido (kg) Distância entre eixos (mm)

TGM 15.250 – 340 4x2 BB, BL  15 000 3),4) 4 125 / 4 425 8)

A mAis receNte gAmA mAN.
Camiões de combate a incêndios pequenos

Modelo Peso total permitido (kg) Distância entre eixos (mm)

TGL 8.150 – 220 4x2 BB, BL  7 490 1) 3 300 / 3 600

1) Também disponível nas variantes de carga 5 990 – 8 800 kg
2) Também disponível nas variantes de carga 10 000 – 16 000 kg

4) Disponível como escada giratória ou plataforma de içar de 16 t
5) Apenas disponível com suspensão mola/ar

7)  Pode ser carregado com um máximo de 18 600 kg para 
 utilização no combate a incêndios

3) Também disponível na variante de carga 11.99 t 6) Com eixo de arraste direcionável de 9 t 8) Em casos especiais distância entre eixos de até 5 125 mm

*Peso total permitido
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